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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 2017-2018 M.M. METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2016-2017 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 Rietavo sav. Tverų gimnazija yra Rietavo savivaldybės įsteigta įstaiga. Jos veiklos 

pobūdis, uţdaviniai, tikslai numatyti Rietavo sav. Tverų gimnazijos nuostatuose. Gimnazijos 

veikla 2016-2017 m. m. planuota vadovaujantis Rietavo sav. Tverų gimnazijos 2016-2017 m. m. 

veiklos programa, Rietavo sav. Tverų gimnazijos 2016-2017m. m. pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų ugdymo planu ir kitais LR teisės aktais. Šiuose dokumentuose buvo 

apibrėţtas mokyklos prioritetas, tikslai, uţdaviniai, numatyti mokytojų tarybos posėdţiai, 

mokyklos bendruomenės darbas, ugdymo proceso prieţiūra, mokyklos veiklos kokybės 

uţtikrinimas, kultūros kūrimas ir mokinių saviraiškos formų tenkinimas, mokinių karjeros 

planavimas, pagalbos mokiniui teikimas, metodinės pagalbos teikimas mokytojams bei ugdymo 

proceso organizavimas. Planuojant mokyklos veiklą, buvo atsiţvelgiama į mokinių ir jų tėvų 

poreikius, sudaromos galimybės mokinių ţinių gilinimui ir saviraiškai. 

 Tverų gimnazijoje 2016-2017 m. m. savo veiklą vykdė įvairios tarybos ir komisijos: 

gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, metodinė taryba, vaiko gerovės komisija, 

socialinio pedagogo, psichologo, logopedo ir spec. pedagogo veikla. 

 Mokytojų tarybos, kuri vadovavosi mokyklos įsivertinimo darbo grupės pateiktomis 

rekomendacijomis, veiklos prioritetas - bendradarbiaujant priimti nutarimus, teigiamai 

įtakojančius ugdymo procesą. Posėdţiuose išanalizuoti mokinių paţangos ir pasiekimų rezultatai 

bei lankomumas. Svarstyti elektroninio dienyno pildymo reikalavimai. Priminti bendrieji 

formaliojo švietimo programų reikalavimai bei neformaliojo švietimo programų reikalavimai.  

Buvo tiriami neformaliojo švietimo mokinių poreikiai. Aptartas mokinių kėlimas į aukštesnes 

klases bei pateikti siūlymai dėl mokinių, tėvų apdovanojimų. Mokytojų taryboje pristatytos 

tarybų, darbo grupių bei komisijų veiklos ataskaitos. Bendradarbiaujant su metodine taryba, vaiko 

gerovės komisija, buvo vykdomas pamokų stebėjimas, filmuotų pamokų analizavimas bei 

aptarimas.  

 Sėkmingai vyko mokyklos prevencinė veikla: paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena, 

vykdytas tyrimas ,,Poţiūris į toleranciją“, ,,Kaip jaučiuosi 5- oje klasėje“, 1, 5 klasės ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos dalykinėje sistemoje tyrimas, įgyvendinta alkoholio, tabako, 

narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo prevencijos programa, veiksmo savaitė ,,Be 

patyčių 2017“, tradiciškai paminėta kasmetinė Pasaulinė AIDS diena, ,,Solidarumo bėgimas“. 

Vykdytos akcijos ,,Apibėk aplink mokyklą“, ,,Darom“, ,,Obuolys vietoj cigaretės. 

 Mokinių taryba glaudţiai bendradarbiavo su socialinės pedagogės inicijuotu prevencinės 

veiklos vykdymu. Mokinių taryba, koordinatorės istorijos mokytojos Erikos Laurinaitienės 

padedami, prisideda kūrybingumu, mokinių dalies iniciatyvumu prie mokyklos veiklos 

įvairinimo.  

 Metodinė taryba kuruoja 5 metodines grupes, vasario mėnesį sudaryta menų, dorinio 

ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė (vadovė - tikybos mokytoja A. Venckienė). Pagrindiniai 

metodinės tarybos uţdaviniai koordinuoti metodinių grupių darbą, skleisti pedagogines ir 

metodines naujoves, dalytis pedagogine patirtimi. 

 2016-2017 m. m. pravesta 8 tarybos posėdţiai, kurių metu patvirtinta renginio aprašymo 

forma, koreguota mokinių individualios paţangos tvarka. 

 Ypatingas metodinės tarybos dėmesys buvo skirtas mokytojų bei pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos koregavimui. Metodinėse grupėse mokytojai bei 

pagalbos specialistai pildė ir aptarė ,,Kvalifikacijos tobulinimo planą ir ,,Mokytojo veiklos 

ataskaitą . Metodinė taryboje buvo apsvarstyti atskirų metodinių grupių kvalifikaciniai planai ir 

sudarytas mokytojų kvalifikacijos planas 2017 m., kuris pateiktas suderinimui Gimnazijos tarybai. 

 Daug laiko per mokslo metus buvo skirta mokinių vertinimo aprašo koregavimui ir  



2 
 

 

 

svarstymui. 

 Metodinėje taryboje svarstyti ir koreguoti gimnazijos veiklos būsimiems mokslo metams 

uţdaviniai, svarstytas naujojo ugdymo plano projekto atskiri skirsniai. 

 Kitais mokslo metais metodinėms grupėms didesnį dėmesį skirti seminarų medţiagos 

perteikimui ir ataskaitų pateikimui pagal mokytojo pasirinktą formą.  

 Metodinėse grupėse aptarti PUPP ir brandos egzaminų rezultatai, numatėme galimybes 

kaip pagerinti rezultatus. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas individualios mokinio paţangos 

fiksavimui, mokinių įsivertinimui. 

  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija buvo atnaujinta 2016 m. 

rudenį. Ją sudaro 3 mokytojai, administracijos atstovas. 2 tėvų atstovai ir Rietavo savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovas. 

 2017 m. birţelio mėnesį pravestas atestacijos komisijos posėdis dėl biologijos vyr. 

mokytojos kategorijos suteikimo Tverų gimnazijos biologijos mokytojai Sigitai Plechavičienei.  

Mokytoja pristatė savo darbo veiklos sritis. Kolegos pasidalijo mintimis apie bendradarbiavimą su 

mokytoja, pateikė klausimų. Vienbalsiai buvo nutarta biologijos mokytojai S. Plechavičienei 

suteikti biologijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją. 

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO (VIDAUS AUDITO) ANALIZĖ 

 

  2016/17 m. m. Rietavo sav. Tverų gimnazijoje veiklos kokybės įsivertinimo grupė 

išnagrinėjo veiklos sritį: Ugdymas ir mokinių patirtys. Pasirinko tyrimo temas: 2.2. Vadovavimas 

mokymuisi. Atliko veiklos rodiklių analizę 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

2.2.2. Mokymosi organizavimas. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tikslas- atliekant anketinę apklausą ir 

analizuojant ištirti gimnazijos veiklos ir mokymo kokybę. 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 

 Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 70 

 Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 70 

 Visiškai atsakyti klausimynai: 64 

 Grįţusių klausimynų kvota 91,4% 

 Atsakytų klausimynų skaičius 91,4% 

 Kvota atitiko mūsų lūkesčius, iškelti klausimyno klausimai yra aktualūs tėvams. Kvota 

didelė apklausos organizavimo ir turinio dėka. 

 5 aukščiausios vertės: 

 1) Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams gali kreiptis. 

 2) Esu patenkinta(-a) tuo, kad mokykla informuoja mus tėvus, apie svarbius reikalus, 

numatytus susitikimus ir renginius. 

 3) Man reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą  

(pvz. tėvų susirinkimuose, per priėmimo valandas). 

 4) Mokytojai aptaria su mumis, tėvais, mūsų vaiko mokymosi pasiekimus, artimiausius 

tikslus ir mūsų vaikui keliamus lūkesčius. 

 5) Jeigu dėl mūsų vaiko kyla problemų, galima pasikliauti, kad mokytojai laiku su mumis 

susisieks. 

 Aukščiausias vertes suskirsčius pagal klausimų tipus, išsiskyrė du klausimų tipai: 

 Tėvai kaip mokyklos partneriai (1,3,5); 

 Reguliarus informacijos teikimas (2,4). 

 Išvada: esame stiprūs, galime didţiuotis, kad tėvai jaučiasi kaip mokyklos partneriai. Jie 

reguliariai gauna informaciją iš mokyklos, klasių vadovų apie savo vaiką, mokykloje vykstančius 

renginius. 

 5 ţemiausios vertės: 

1) Mokinių tarpusavio bendravimas yra geras. 

2) Mano vaikas gerai jaučiasi kiekvieno (-os) mokytojo (-os) pamokose. 
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3) Mano vaiko mokytojai domisi mokinių reikalais ir poreikiais.  

4) Mokiniai gerai sutaria su mokytojais. 

5) Mokytojams yra svarbu, kad mokiniams tenkantis krūvis nebūtų pernelyg didelis. 

 Kadangi vidutinė vertė yra aukštesnė nei 2,5, jas galima traktuoti kaip pozityvias. 

 Ţemiausias vertes suskirsčius pagal klausimų tipus, išsiskyrė trys klausimų tipai: 

 Mokyklos kultūra ir mokyklos mikroklimatas (1,4); 

 Pamokų vertinimas (2,3); 

 Ugdymo ir mokymosi procesai (5). 

 Dvi ţemiausios vertės yra susijusios su mokinių tarpusavio bendravimu ir bendravimu su 

mokytojais. 

 Išvada: gerinti mokyklos kultūrą ir mikroklimatą, ieškoti įvairesnių bendravimo su tėvais 

būdų. Skatinti mokinių tarpusavio bendravimą. 

 Sekančios ţemiausios vertės susijusios su pamokos vertinimu ir ugdymo ir mokymosi 

procesais. 

 Išvada: ugdymo proceso gerinimas, pamokos kokybė. 

 Apie mokymosi krūvio reguliavimą. 

 Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę: 

 Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 26 

 Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius: 0 

 Iš viso dalyvių skaičius: 26 

 Visiškai atsakyti klausimynai: 18 

 Grįţusių klausimynų kvota: 69,2% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 3 

 Atsakytų klausimynų skaičius: 80,8% 

 5 aukščiausios vertės klausimai: 

 1. Klasėje aš tikslingai skatinu bendruomeniškumą ir pagarbų elgesį tarp lyčių ir įvairių 

tautybių mokinių (3,8). 

 2. Savo pamokose aš tikslingai skatinu savarankišką mokymąsi ir darbą (3,7). 

 3. Mokymosi tikslus mokiniams atskleidţiu jiems aiškia forma (3,6). 

 4. Vertinimo kriterijus mokiniams pateikiu aiškiai ir skaidriai (3,6). 

 5. Aš priţiūriu, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių ir elgesio standartų (3,5). 

             Mokytojai kaip savo stipriąsias vietas įvardijo bendruomeniškumo, pagarbaus elgesio 

skatinimą tarp mokinių, sutartų taisyklių ir elgesio standartų laikymąsi; savarankiško mokymosi 

bei darbo skatinimą. Teigiama, kad mokymosi tikslus mokiniams atskleidţia suprantamai, 

vertinimo kriterijus pateikia aiškiai ir skaidriai. 

  5 ţemiausios vertės klausimai: 

  1. Mokytojų sveikatos ir savijautos klausimai aptariami su mokyklos vadovybe (2,0). 

  2. Mokyklos patalpos įrengtos kaip skatinanti mokymosi aplinka, remianti savarankišką 

mokymąsi ir darbą (pvz. skaitymo kampeliai, savarankiško mokymosi medţiaga) (2,1). 

  3. Aš reguliariai surenku mokinių atsiliepimus apie mano profesinę veiklą (2,1). 

  4. Mūsų mokyklos veikloje aktyviai dalyvauja tėvai (pvz. tėvų taryba) (2,2).  

 Per prieigos kodą apklausoje dalyvavo 103 5-12 klasių mokiniai. Visiškai atsakyti 92 

klausimynai. Grįţusių klausimynų kvota 89,3%. Iš dalies atsakytas 1 klausimynas. Atsakytų 

klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius 90,3%. 

 5 aukščiausios vertės: namų darbus daţniausiai galiu atlikti savarankiškai (3,2); aš gerai 

jaučiuosi mokyklos kieme per pertraukas (3,1); mano klasės mokytojas(-a) su manim elgiasi 

teisingai (3,1); mano mokytojas man padeda, jei ko nors nesuprantu (3,1). 

 5 ţemiausios vertės: aš daţnai pats galiu pasirinkti, kuria tema norėčiau ko nors išmokti 

(2,4); mes daţnai vykstame į išvykas ar ekskursijas, kad suţinotume ir išmoktume ko nors naujo 

(2,5); mes daţnai vieni ar grupėse nagrinėjame tą pačią temą keletą dienų (2,6); pamokose mes 

daţnai mokomės ir dirbame dviese ar nedidelėmis grupėmis (2,7); savo klasėje mes nustatėme 

bendras taisykles, kaip mes turėtume elgtis (2,7). 
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      Remiantis apklausa galima teigti, kad Tverų gimnazijos mokiniai geba savarankiškai 

atlikti namų darbus. Mokinių nuomone mokytojai (-a) su jais elgiasi teisingai, padeda, jei ko 

nesupranta. Mokiniai gerai jaučiasi mokyklos kieme pertraukų metu. 

      Tačiau tyrimas parodė, kad mokiniai pageidautų patys pasirinkti, kuria tema norėtų ko 

nors išmokti, norėtų, kad ta pati tema būtų nagrinėjama keletą dienų (pamokų). Puikiai jaustųsi 

daţniau dirbdami dviese ar nedidelėmis grupelėmis. Mokinių nuomone ekskursijos turėtų būti 

organizuojamos daţniau ir tai jiems padėtų suţinoti ir išmokti ko nors naujo. Dalis mokinių mano, 

kad reikėtų bendrų savo klasėje taisyklių, kurios reglamentuotų jų elgesį. 

     

III. MOKYKLOS PRIORITETAS 2017-2018 M.M. 

 

   Pamokos kokybės gerinimas  

 

IV. TIKSLAI 

 

1. Gerinti pamokos kokybę, taikant įvairius mokymo(si) metodus. 

 2. Plėtoti tėvų, mokinių ir mokytojų pagalbą teikiančių specialistų bendradarbiavimo 

kultūrą. 

 

V. UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslingai taikyti įvairius mokymo (-si) metodus bei būdus gerinant ugdymosi  

pasiekimus. 

2. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes pamokoje. 

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose. 

4. Organizuoti bendrus mokinių, tėvų, tėvų ir mokytojų bendrus renginius. 

 

VI. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS DARBAS 

 

 Tikslas – mokyklos bendruomenės aktyvus  dalyvavimas tarybų, darbo grupių, komisijų 

veikloje siekiant kiekvieno mokinio paţangos.  

 

 Uţdaviniai: 

1. Skatinti mokyklos bendruomenės ir  kitų institucijų bendravimą bei bendradarbiavimą 

siekiant gerinti mokinių pasiekimus, teikti mokiniams savalaikę pagalbą. 

2. Sistemingas visų bendruomenės narių bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

Eil

. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, mokinių tarybos, 

metodinės tarybos, vaiko gerovės komisijos, įsivertinimo 

darbo grupės, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos veiklos planų rengimas ir 

suderinimas.  

2017- 08 Tarybų, 

komisijų, grupių 

pirmininkai, 

direktorius 

2. Ugdymo plano projekto 2017-2018 ir 2018- 2019 m. m. 

svarstymas. 

2017-06 Mokyklos 

tarybos nariai 

3. Mokytojų tarybos veiklos plano rengimas, derinimas bei 

posėdţių organizavimas. 

2017-06, 

2017-2018 

m. m. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

4. Sistemingas Mokinių tarybos narių bendradarbiavimas su 

vaiko gerovės komisija sprendţiant iškilusias problemas. 

2017-2018 

m. m. 

Mokinių taryba, 

vaiko gerovės 
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komisija 

5. Mokyklos bendruomenės aktyvus dalyvavimas tarybų, 

darbo grupių, komisijų veikloje efektyvinant 

bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, pagalbą 

teikiančių specialistų ir tėvų, teikiant atitinkamą pagalbą 

gerinant mokinių pasiekimus. 

Nuolat  Mokyklos 

bendruomenė 

6. Sistemingas ir efektyvus mokyklos mokytojų, pagalbą 

mokiniui teikiančių specialistų ir tėvų bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais, jų šeimų nariais padedant mokiniams 

mokytis. 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, vaiko 

gerovės komisija 

7. Bendradarbiavimas su seniūnija, seniūnijos socialine 

darbuotoja, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, 

Plungės PPT, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Rietavo sav. policijos komisariato Viešosios 

tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio specialistais, 

girininkija, baţnyčia sprendţiant mokinių socialines, 

psichologines, pedagogines problemas. 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

vaiko gerovės 

komisija, 

klasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

8. Naujų gimnazijos rėmėjų paieška. Nuolat Direktorius, 

mokytojai, tėvai 

9. Bendravimas ir bendradarbiavimas su savivaldybės  

mokyklomis. 

Nuolat Direktorius, 

metodinė taryba, 

mokytojai, vaiko 

gerovės komisija, 

10. Mokyklos bendruomenės narių kokybiškas  kultūrinių 

renginių ir akcijų organizavimas bei aktyvus dalyvavimas 

siekiant aktyvaus ir sėkmingo bendruomenės švietimo bei 

dalyvavimo įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose 

renginiuose, konkursuose, varţybose. 

Nuolat Mokyklos 

bendruomenė 

11. Klasių mokinių tėvų susirinkimų organizavimas. 2017-2018 

m. m. 

Klasių vadovai 

12. Mokyklos įsivertinimo vykdymas dalyvaujant mokyklos 

bendruomenei. 

2017-2018 

m. m. 

Mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

13. Neformaliojo švietimo veiklos įgyvendinimo analizės 

pateikimas mokyklos bendruomenei. 

2018 -05 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

14. Bendruomenės narių įtraukimas dalyvauti mokyklos 

sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos 

įgyvendinant. 

2017-2018 

m. m. 

Sveikatos 

prieţiūros 

specialistas 

 

VII. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

 Tikslas - sudaryti sąlygas gimnazijos veiklos kokybės turinio įgyvendinimui. 

 Uţdaviniai: 

1. Įgyvendinant ugdymo planą siekti individualios kiekvieno mokinio paţangos. 
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2. Bendradarbiaujant su gimnazijos vadovu, gimnazijos taryba, metodine taryba, vaiko 

gerovės komisija priimti teigiamus nutarimus uţtikrinant mokyklos veiklos kokybę. 

3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bei klasės vadovų veiklos aptarimas dėl 

Gimnazijos tikslų bei uţdavinių įgyvendinimo. 

4. Gimnazijos veiklos dokumentų rengimas sėkmingam ugdymo procesui uţtikrinti. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Tarybų, komisijų, socialinio pedagogo, logopedo, 

psichologo, spec. pedagogo, bibliotekos veiklos 

planų suderinimas.  

2017- 08 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. Klasių vadovų veiklos planų analizė bei 

derinimas. 

2017- 08 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė taryba 

3.  Mokytojų ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų 

programų bei ilgalaikių planų derinimas ir 

tvirtinimas.  

2017- 08, 09 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinė 

taryba 

4. Neformaliojo švietimo programų ir veiklos planų 

suderinimas ir tvirtinimas. 

2017-08, 09 Metodinė taryba 

5. Konsultacijų organizavimas mokiniams. Pagal grafiką Dalykų mokytojai 

6. Individualios mokinio paţangos stebėjimas ir 

aptarimas su mokiniais ir jų tėvais. 

Nuolat Dalykų mokytojai 

7. Mokymo sutarčių registracija. Nuolat Raštinės 

administratorius 

8. Pamokų tvarkaraščių sudarymas bei tvirtinimas. 2017-09 Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

9. Neformaliojo švietimo tvarkaraščių sudarymas bei 

tvirtinimas. 

2017-09 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

10. Budėjimo grafikų sudarymas bei tvirtinimas. 2017-09 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

11. Atvykusių ir išvykusių mokinių dokumentų 

tvarkymas. 

2017-08, 09 Raštinės 

administratorius 

12. Statistinių lentelių pildymas ir pateikimas. Pagal grafiką  Raštinės 

administratorius 

13. Mokyklinės dokumentacijos pildymas. 2017-09 

2018-06 

Klasių vadovai 

15. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos 2017-2018-2019 metų programos 

rengimas bei suderinimas. 

2017-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

16. Rietavo sav. Tverų gimnazijos veiklos prioriteto, 

tikslų bei uţdavinių numatymas. 

2018-06 Gimnazijos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

17. Rietavo sav. Tverų gimnazijos pradinio,  2018-05,06,08 Direktorius, darbo 
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pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 2018-

2019 m. m. ugdymo plano pakoregavimas, 

svarstymas ir suderinimas. 

grupė, gimnazijos 

taryba 

18. Rietavo sav. Tverų gimnazijos veiklos plano 

2018-2019 m. m. rengimas, svarstymas ir 

suderinimas. 

2018-05,06,08 Direktorius, darbo 

grupė, 

gimnazijos taryba 

19. Mokinių, mokytojų registrų pildymas. Pagal grafiką Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, raštinės 

administratorius 

20. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo 

paţymėjimų išdavimas. 

2018-06,07,08 Raštinės 

administratorius 

21. Mokymo bazės stiprinimas ir sąlygų gerinimas. Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

22. Gimnazijos vadovo veiklos efektyvinimas. Nuolat Direktorius 

23. Darbo laiko apskaitos ţiniaraščių pildymas. Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, raštinės 

administratorius 

24. Dokumentų rengimas sėkmingam ugdymo 

procesui. 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, raštinės 

administratorius 

25. Mokinių vykimo į olimpiadas, varţybas ir kt. 

uţtikrinimas. 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

26. Dalyvavimas gimnazijos pajamų ir išlaidų 

svarstyme. 

Esant reikalui, 

2017-12 

Gimnazijos taryba 

27. Vadovėlių, mokymo priemonių pirkimas, 

apskaita, išdavimas, saugojimas ir ataskaitų 

rengimas. 

2017-2018 m. 

m. 

 

Bibliotekininkai 

 

 

VIII. BENDROJI UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

 

 Tikslas – sistemingai vykdyti bendrąją ugdymo proceso prieţiūrą. 

 Uţdaviniai: 

 1. Ugdymo proceso kokybės stebėjimas ir aptarimas. 

 2. Mokinio individualios paţangos stebėjimas, analizavimas, rezultatų panaudojimas 

tolimesnei mokinio paţangai. 

 3. Mokinių lankomumo, paţangumo ir  pasiekimų analizė, aptarimas. 

 4. Informacijos suteikimas mokyklos bendruomenei apie mokyklos veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Bendrųjų programų ir mokytojų ilgalaikių planų 

dermės analizė. Išsiaiškinti, kaip mokytojai 

pritaiko bendrąsias programas konkrečių klasių 

poreikiams. 

2017-09 Direktorius,  

metodinė taryba 
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2. Informacijos apie problemiško elgesio, mokyklos 

nelankančius mokinius rinkimas. 

2017-09,10 Socialinis pedagogas 

3. Mokinių uţimtumo po pamokų, sudarant sąlygas 

bei galimybes jiems ruošti namų darbus, mokinių 

apklausa. 

2017-11 Vaiko gerovės komisija 

4. Tyrimas. ,,1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacij". 

2017-17 Vaiko gerovės komisija, 

psichologas 

5. Pamokų stebėjimas ir aptarimas1-4 ir 5-II 

klasėse, orientuotas į pamokos vadybos 

tobulinimą, bei kiekvieno mokinio asmeninės 

paţangos siekimą.   

2017-12 

2018-02,03 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba 

6. Klasių vadovų darbo stebėsena ir aptarimas. 2018-02  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba 

7. Neformaliojo švietimo uţsiėmimų stebėsena. 2017-11 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba 

8 Integravimo ugdymo procese stebėjimas ir 

aptarimas. 

2017-11,12 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba 

9. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas (atvirų 

durų dienos mokykloje).  

2018-01,03 Gimnazijos taryba 

10. Neformaliojo švietimo mokinių poreikių 

nustatymas. 

2018-04,05  Metodinė taryba 

11. NMPP rezultatų analizė. 2018-05 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba 

12. E – dienyno pildymo stebėsena ir kontrolė. Nuolat Administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

13. Mokinio saugumo mokykloje išsiaiškinimas. Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

vaiko gerovės komisija, 

klasės vadovai, socialinis 

pedagogas 

14. Mokinių mokymosi krūvio stebėsena ir kontrolė. Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

vaiko gerovės komisija 

15. Mokyklinės dokumentacijos analizė. Nuolat Administracija, mokytojai 

16. Mokytojų parengtų pritaikytų bei individualių  

programų aptarimas ir suderinimas. 

Mokslo 

metų 

pradţioje ir 

esant 

reikalui 

metų 

eigoje 

Vaiko gerovės komisija,  

spec. pedagogas 

17. Pamokų lankomumo ir paţangumo kontrolė. Nuolat Klasių vadovai, vaiko 

gerovės komisija, 

socialinis pedagogas 

18. Mokinių maitinimo stebėsena. 2 kartus 

per metus 

Mokyklos taryba, 

sveikatos prieţiūros 

specialistas 
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IX. METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 Tikslas –priimti teigiamus sprendimus, nutarimus ugdymo proceso klausimais, aptarti ir 

skleisti gerąją patirtį, teikiant mokymo(si) pagalbą, stebint mokinio individualią paţangą. 

            Uţdaviniai: 

1. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams aktualiais 

ugdymo veiklos klausimais. 

2. Mokymų, konsultacijų organizavimas mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. 

3. Mokytojų bendradarbiavimo plėtojimas teikiant mokiniams pagalbą, organizuojant 

konsultacijas. 

4. Pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

5. Tobulinti mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas 

mokiniams asmeninei paţangai pamatuoti, ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją. 

 

Eil

. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Pagalbos teikimas mokytojams dėl klasių vadovų 

veiklos planų, mokytojų ilgalaikių planų, 

pasirenkamųjų dalykų programų bei planų, 

neformaliojo švietimo programų ir veiklos planų 

sudarymo.  

2017-09 Metodinė taryba 

2. Konsultacijų teikimas mokytojams įgyvendinant  

Bendrąsias programas, rengiant ilgalaikius 

planus, individualias, individualizuotas 

programas. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3. Mokinių pasiekimų ir paţangos stebėjimas, gautų 

rezultatų naudojimas veiklai tobulinti 

Nuolat Metodinė taryba 

4. Pagalba klasių vadovams, mokytojams 

sprendţiant mokinių elgesio, nelankymo, 

paţangumo problemas. 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas 

5. NMPP rezultatų aptarimas. 2018-05 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba ir 

mokytojai 

6.  PUPP rezultatų aptarimas. 2018-06 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba ir 

mokytojai 

7.  Brandos egzaminų aptarimas. 2018-09,10 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė taryba ir 

mokytojai 

8. Pasitarimai, dėl mokinių registro bei mokytojų 

registro aktualizavimo klausimais. 

Nuolat Direktorius 

9. Konsultacijos teikimas vaiko gerovės komisijai. Nuolat Administracija 

10. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams kitais 

aktualiais ugdymo veiklos klausimais. 

Nuolat Administracija 

11. Metodinės pagalbos teikimas maţesnę patirtį 

turintiems mokytojams – „Kolega kolegai“. 

Nuolat Metodinė taryba 

12. Tėvų pedagoginio, psichologinio ir kitokio 

švietimo, skirto padėti mokiniams, 

Pagal poreikį Administracija, 

metodinė taryba 



10 
 

 

 

organizavimas. 

13. Atvirų pamokų vedimas ir aptarimas. Pagal grafiką Metodinė taryba 

14. Sveikatinimo veiklos metodinės pagalbos 

teikimas mokytojams, informacijos teikimas apie 

mokinių sveikatos išsaugojimą bei stiprinimą. 

Nuolat Nuolat Sveikatos 

prieţiūros specialistas 

15. Renginių organizavimas sveikatos stiprinimui, 

informavimui bei sveikos gyvensenos įgūdţių 

formavimui. 

Pagal grafiką Sveikatos prieţiūros 

specialistas 

 

X. PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS 

 

 Tikslas - uţtikrinti veiksmingą mokinio ugdymąsi mokykloje, organizuojant mokiniui 

pagalbą. 

 Uţdaviniai: 

1. Kryptingo mokinių uţimtumo organizavimas. 

2. Sąlygų sudarymas mokinių namų darbų ruošai mokykloje. 

3. Saugių ir sveikų sąlygų sudarymas. 

4. Reikalingos psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. 
Mokinių uţimtumas po pamokų, sudarant sąlygas bei 

galimybes jiems ruošti namų darbus. 
Nuolat 

Mokytojai, 

socialinis 

pedagogas 

2. Konsultacijų mokiniams organizavimas. Pagal grafiką Mokytojai 

3. Individualios mokinio paţangos stebėjimas ir 

reikalingos pagalbos suteikimas. 

Nuolat Mokytojai 

4. Pamokų lankomumo aptarimas. Galimi problemų 

sprendimo būdai. Klasių vadovų patirties sklaida. 

 

 

2017-10 L. Švaplienė, 

klasių 

vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

5. Patyčių prevencija. Kaip jas suvaldyti? 

 

Nuolat Socialinis 

pedagogas, 

L. Švaplienė, 

klasių 

vadovai, 

psichologas 

6. Sudaryti mokinių (vaikų), turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašą. Suderinti ir pateikti VGK bei Plungės 

PPT. 

2017-09 Logopedas 

7. Socialinės rizikos šeimų ir mokinių sąrašo patikslinimas 

ir sudarymas. 

2017-10 Klasių 

vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

8. Etninės kultūros, alkoholio, tabako irkitų psichiką 

veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programos, 

šeimos ir lytiškumo ugdymo, sveikatos ugdymo 

programų įgyvendinimo integravimo aptarimas. 

 

2 kartus per 

mokslo metus 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas, 
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klasių 

vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

9. Rūpinimasis specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymu, reikalingos pagalbos suteikimas.  

Nuolat Vaiko 

gerovės 

komisija 

10. Reikiamos pagalbos suteikimas pastebėjus smurtą, 

prievartą, patyčias ar kitokio pobūdţio išnaudojimą. 

Nuolat Visa 

gimnazijos 

bendruomenė 

11. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, sąrašo koregavimas, sudarymas. 

Iki rugsėjo 28 d. 

2018 m. sausis 

Socialinis 

pedagogas 

12.  Mokinių ir tėvų konsultavimas ugdymo turinio 

planavimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos 

klausimais. 

Visus mokslo 

metus 

Spec. 

pedagogas 

13. Mokinių, turinčių emocinių, elgesio, lankomumo ir 

mokymosi motyvacijos problemų, stebėjimas, 

individualūs pokalbiai. 

Esant poreikiui Socialinis 

pedagogas 

14. Individualūs pokalbiai su linkusiais smurtauti ir smurtą 

patyrusiais mokiniais. 

Esant poreikiui Socialinis 

pedagogas 

15. Individualus darbas su ţalingų įpročių turinčiais 

mokiniais. 

Esant poreikiui Socialinis 

pedagogas 

16. Individualių pokalbių organizavimas teikiant socialinę 

pagalbą mokiniui. 

Nuolat Socialinis 

pedagogas 

17. Budėjimo mokykloje organizavimas uţtikrinant saugią 

aplinką. 

Nuolat Administra-

cija, klasių 

vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

18. Pagalbosteikimas mokiniams ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdţiuis. 

Nuolat Sveikatos 

prieţiūros 

specialistas 

16. Pagalbos teikimas mokiniams su skaitymo ir rašymo 

sutrikimais, turintiems intelekto sutrikimų,specifinio 

paţinimo sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą 

intelektą. 

Nuolat Logopedas 

17. Saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas.  Gimnazijos 

bendruomenė 

 

XI. KULTŪROS KŪRIMAS IR MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS FORMŲ TENKINIMAS 

 

Tikslas- tobulinti gimnazijos bendruomenės narių kultūrines, pilietines, kūrybines 

kompetencijas 

Uţdaviniai: 

1. Mokyklos bendruomenės dalyvavimas organizuojamuose renginiuose. 

2. Bendruomenės narių lyderystės įgūdţių plėtojimas. 

3. Mokyklos tradicijų puoselėjimas. 

4. Mokinio kūrybiškumo ugdymas, atsiţvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę 

asmens raidą. 

5. Mokyklos įvaizdţio formavimas. 

6. Pilietiškumo, tautiškumo ugdymas organizuojant renginius. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Vykdytojai 

1. Mokslo metų pradţios šventė 2017-09-01 R. Mikalauskaitė, 

klasių vadovai 

2. Europos kalbų dienos minėjimas 2017-09-26 Kalbų mokytojai 

3. Krašto apsaugos diena 2017-10 Klasių vadovai, 

,,Šaulių“ būrelis 

4. Mokytojų dienos šventė 2017-10 R. Mikalauskaitė 

5. Konstitucijos egzaminas 2017-10 E. Laurinaitienė 

6. Tarptautinė tolerancijos diena 2017-11 L. Auţbikavičienė, 

klasių vadovai 

7. Pyragų diena 2017-11 E. Laurinaitienė, 

klasių vadovai 

8. Matematikų diena 2017-11 Matematikos 

mokytojai 

9. Antikorupcijos diena 2017-12 E. Laurinaitienė, 

klasių vadovai 

10. Pasaulinė AIDS diena 5-II klasių 2017-12 L. Auţbikavičienė, 

biologijos mokytoja 

11. Menų diena 2017-12 Menų, dailės, 

tikybos mokytojai 

12. Projektas ,,Kitokia eglutė“ 2017-12 Pradinių klasių 

mokytojai 

13. Laisvės gynėjų dienos minėjimas 2018-01-13 E. Laurinaitienė, 

klasių vadovai 

14. Istoriniai objektai artimiausioje aplinkoje 2018-01 Pradinių klasių 

mokytojai 

15. Kalbos diena 2018-01 Lietuvių kalbos 

mokytojai 

16. Šimtadienis 2018-02 K. Mačernis 

17. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis 2018-02-16 Socialinio ugdymo 

mokytojai, klasių 

vadovai 

18. Ţemės diena 2018-03 Gamtos mokytojai 

19. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas 

2018-03-09 E. Laurinaitienė, 

klasių vadovai 

20. Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių“ 2016-03 L. Auţbikavičienė, 

VGK 

21. Kaziuko mugė 2018-03 Gimnazijos taryba 

22. Šviesoforo konkursas 2018-03 Pradinių klasių 

mokytojai 

23. Uţsienio kalbų diena 2018-04 Uţsienio kalbų 

mokytojai 

24. Tėvų diena 2018-04 Klasių vadovai 

25. Miško diena 2018-04 Pradinių klasių 

mokytojai 

26. Šeimos diena 2018-05 Gimnazijos taryba, 

klasių vadovai 

27. Motinos diena 2018-05 Klasių vadovai 

28. Edukacinė išvyka į Varnių regioninį parką 2018-05 Pradinių klasių 
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mokytojai 

29. Mokslo metų uţbaigimo šventė 2018-05 Pradinių klasių 

mokytojai 

30 Tėvo diena 2018-06 Pradinių klasių 

mokytojai 

31. Mokslo metų uţbaigimas 2018-06 Mokinių taryba, 

administracija 

                      

XII. MOKINIŲ UGDYMO KARJERA 

  

 Tikslas - sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas 

(ţinias,gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, 

karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir 

realizavimą), kurios svarbios tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.  

          Uždaviniai  

           - Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: 

paţintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir 

kitais asmenimis).  

           - Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai 

mokyklos bendruomenei.  

           - Supaţindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, 

švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles. 

           - Supaţindinti su profesinės veiklos ir uţimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių 

prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, galimu uţdarbiu).  

 

Nr. Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1.  Klasių valandėlės profesinio  

orientavimo klausimais . 

Per mokslo metus L.Lidekauskienė,  

klasių vadovai 

2. Integruotos mokomųjų dalykų ir UK 

pamokos 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai 

3. Išvykos, ekskursijos profesiniam 

akiračiui plėsti 

Per mokslo metus Klasių vadovai 

 

4. Susitikimai su profesinių mokyklų, 

kolegijų, universitetų atstovais. 

m. m. eigoje L.Lidekauskienė 

5. Teikti informaciją apie profesijas, 

mokymosi studijų programas ir 

mokymo įstaigas visiems 

besikreipiantiems. 

nuolat L.Lidekauskienė 

 

 

     

 

SUDERINTA      SUDERINTA 

Mokytojų tarybos     Gimnazijos tarybos  

2017-08-31 posėdyje      2017-06-23 posėdyje 

protokolo Nr. MT-7     protokolo Nr. GT-4 

 


